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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro kulturu, památkovou péči,  
výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční 
vztahy ZHMP  

 

ZÁPIS z 18. jednání 
Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP konaného dne 7. 

2. 2018 ve 13:00 hod. 

1. patro, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Albert Kubišta, Ing. Václav Novotný, prof. Ing. 

Eva Kislingerová, CSc., JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Karel Grabein Procházka, PhDr. Helena Briardová, 
PhDr. Matěj Stropnický  

Omluveni:   
Nepřítomni:   

Hosté: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl. m. Prahy, Mgr. Simona Nesázalová Vladíková,  

  

dle prezenční listiny zástupci odborné veřejnosti  
  

Jednání řídil: MgA. Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP      

 

Text zahájení: 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele 

4. informace o podaných žádostech o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

5. Informace - výstavní plán hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy na léta 2018 až 2020 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

7. individuální neinvestiční účelová dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

8. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU ve 2. pololetí 2017 a výhled na 1. pololetí 2018 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu 2018 

10. Různé 

 T-VP-0180 Informace o vyúčtování IUD na projekt Japan Week 

T.VP-0177 Informace -Stanovisko AK Felix a spol., a.s. – Posouzení podmínek pro poskytnutí individuální účelové 
dotace společnosti Klasik Moto, a.s. 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Výbor začal své 18. zasedání ve 13:00 hodin.  
 Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.  

2. Schválení programu a zápisu z minulého jednání 

Schválení zápisu: 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Zápis byl schválen. 
Schválení programu. Hlasování o programu 
Hlasování: 7 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování.   
Program výboru byl schválen. 

3. Volba ověřovatele 
Ověřovatelem byla navržena prof. Kislingerová 
Hlasování: 6 Pro – 0 Proti – 1 se zdržel hlasování.  
Ověřovatel byl zvolen. 

Příchod pana Novotného v 13:05 hod. 

4. informace o podaných žádostech o grant hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2018 

Předkladatel: ředitel OPP MHMP 

Paní předsedkyně předala slovo paní Mgr. Nesázalové - Vladíkové, která sdělila, že výboru je zde předkládána pouze 
rámcová informace o přehledu žádostí o grant vlastníkům památkově významných objektů hl. města Prahy v roce 
2018.  Pro rok 2018 bylo přijato celkem 140 žádostí. V  současné době probíhá hodnocení žádostí po jejich formální 
stránce a zároveň probíhá kontrola předložených rozpočtů soudním znalcem. Dne 21. 2. 2018   proběhne 1. zasedání 
Komise Rady HMP . 

5. Informace - výstavní plán hlavní budovy Muzea hl. m. Prahy na léta 2018 až 2020 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Paní ředitelka Strnadová  byla  pozvána na zasedání výboru v souvislosti s již podanou žádosti o Individuální účelovou 
dotaci pro výstavní projekt Čtyřlístek – 50. let, který by se měl konat v prostorách Muzea hl. města Prahy a dále,  aby  
informovala členy výboru o výstavním plánu Muzea hl. města Prahy – hlavní budovu, pro 2018-2020. Paní ředitelka 
Strnadová sdělila, že tato plánovaná výstava, jako i ostatní zamýšlené výstavy budou financovány z rozpočtu Muzea. 
Veškeré prezentační aktivity Muzea hl. města Prahy, jako jsou výstavy a expozice jsou hrazeny z příjmů Pražských věží. 
Jedná se o finanční částku okolo  30 mil Kč ročně, které Muzeum hl. města Prahy   alokuje  do výstav a expozic, které 
jsou pak následně prezentovány v hlavní budově Muzea hl. města Prahy nebo i v jiných objektech Muzea hl. města 
Prahy. Paní ředitelka přislíbila předložení podrobnějšího výstavního plánu za všechny objekty Muzea hl. města Prahy i 
s podrobnějšími anotacemi jednotlivých výstav. Muzeum hl. města Prahy se též uchází o granty Ministerstva kultury.  
V letošním roce Muzeum hl. města Prahy podalo žádost o grant na konání výstavy k výročí republiky (Praha 1848-
1918).  Muzeum hl. města  má  finanční nároky pro rok 2018 pro jednotlivé výstavy  již zpracovány   a výstavy pro rok 
2019 bude připravovat tak, aby finanční náklady mohlo začlenit  do rozpočtu  Muzea hl. města Prahy na rok 2019. 
Strategie Muzea hl. města je taková, že  je-li výstava z jiných sbírek než hl. města,  jedná se  pak o spolupráci  s  jiným 
subjektem  a tento subjekt  se pak finančně podílí na dané výstavě. 
Pan Novotný se zeptal, jak to vypadá s expozicemi Pražských věží. 
 Paní ředitelka Strnadová reagovala, že všechny Pražské věže jsou průběžně osazovány stálými expozicemi. V současné 
době mají trvalé expozice: Mikulášská zvonice, Staroměstská Mostecká věž a Novomlýnská věž. Připravuje se expozice 
do Prašné brány,  na  Malostranské Mostecké věži, na Petřínské rozhledně a nové expozice v bludišti.  V roce 2020 
budou již kompletně všechny věže obsazeny stálými expozicemi. 

6. Individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Žadatel č. 28 na projekt Reprízování profesionálních inscenací Tanečního studia Light, návrh pana radního Wolfa: 
200 000 Kč. 
Hlasování:  6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
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Žadatel č. 29 na projekt Humanitární krize a fotožurnalismus, návrh pana radního Wolfa: 0., protinávrh paní 
předsedkyně Kaplický: 100 000 Kč. 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 45 na projekt: Oslavy 150 let výročí Jednoty kominíků v Praze, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč, protinávrh 
prof. Kislingerové:  500 000 Kč  
Hlasování:  5 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 46 na projekt Divadla v Řeznické – Přehlídka současného amerického dramatu, návrh pana radního Wolfa: 
350 000 Kč 
Protinávrh Dr. Janderová: 400 000 Kč 
Hlasování:  6 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat.  
 
 Příchod pana Stropnického v 13:21 hod. 
 
Žadatel č. 47 na projekt Pojď dál 2018 – žádost nebyla výborem projednávána z důvodu, že projekt je součástí 
přijatého víceletého grantu. 
Žadatel č. 50 na projekt Navalis 2018, návrh pana radního Wolfa: 2 500 000 Kč. 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 51 na projekt Hudební baroko Česka a Slovenska – koncert k výročí založení republiky. 
Doporučení žadateli -  podat novou žádost na odbor OPP – žádost do dalšího kola -  grant k 100. výročí republiky. 
Hlasování:  9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 52 na film Co srdce pojí, moře nerozdvojí, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč. Protinávrh pana Stropnického: 
doporučení žadateli, aby podal žádost o grant Nadačnímu fondu Praha ve filmu. 
 
Odchod pana Novotného v 13:31 hod. 
 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 53 na projekt Mezinárodní kongres FISAE, návrh pana radního Wolfa 0, protinávrh pana Stropnického: 
190 000 Kč. 
 
Příchod pana Novotného v 13:34 hod. 
 
Hlasování:  6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 54 na projekt „ Říká si hurikán“, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování:  9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 55 na projekt Touha po věčnosti – Peter Korniss, návrh pana radního Wolfa: 750 000 Kč. 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 56 na projekt Inspireli Awards, návrh pana radního Wolfa: 200 000 Kč 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 57 na projekt Objevarium Leonardo, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč, protinávrh dr. Janderová: 200 000 Kč. 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 59 na projekt Český pivní festival 2018, návrh pana radního Wolfa 0 Kč. Protinávrh prof. Kislingerová: 
150 000 Kč. 
Hlasování:  5 Pro – 0 Proti – 4 se zdrželi hlasování. Protinávrh byl přijat. 
Žadatel č. 60 na projekt Victoria Ensemble, návrh pana radního Wolfa: 0 Kč 
Hlasování:  9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 61 na projekt Malé žánry 2018, návrh radního Wolfa: 25 000 Kč 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 62 na projekt POPAD 2018, návrh pana radního Wolfa: 80 000 Kč 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 63 na projekt Kaškova Zbraslav, návrh pana radního Wolfa: 30 000 Kč 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 2 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 64 na projekt reSITE 2018, pan Stropnický navrhl: 1 000 000 Kč   
Pan ředitel Cipro sdělil na dotaz paní předsedkyně, že finanční dotace ve výši  
1 mil Kč, která byla přidělena výborem v roce 2017 ještě nebyla navrácena do rozpočtové kapitoly KUC, protože 
v usnesení Rady HMP bylo opomenuto rozpočtové opatření.  Pan ředitel Cipro ujistil členy výboru, že tato částka bude 
dodatečně požadována na IPRu. 
Pan radní Wolf vysvětlil, že částka udělená výborem na projekt reSITE 2018 bude  IPRem navrácena do rozpočtové 

kapitoly 06 kultura, Paní tajemnice vysvětlila členům výboru, že IPR je příspěvková organizace hl. města Prahy a jako 
tato nemůže uzavírat smlouvy na dotační tituly. Jediný možný způsob je IUD v KUL poskytnutá hl. městem Prahou a 
následně rozpočtovým opatřením převést finanční prostředky z rozpočtu příspěvkové organizace IPR  do rozpočtu 
kap. 06 kultura. 
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Paní předsedkyně zadala úkol odboru KUC, aby součástí tisku do Rady HMP na poskytnutí této IUD bylo současně 
v usnesení i rozpočtové opatření týkající se příspěvkové organizace IPR. 
Hlasování:  6 Pro – 0 Proti – 3 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
 
Odchod pana Novotného v 14:00 hod. 
 
Žadatel č. 65 na projekt Art Brussels 2018, návrh pana radního Wolfa: 97 500 Kč. 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat.  
Žadatel č. 66 na projekt Art Cologne, návrh pana radního Wolfa: 167 700 Kč. 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 67 na projektu účast na veletrhu se současným uměním Art Brussels 2018, návrh pana radního Wolfa: 
180 000 Kč 
 
Odchod pana Kubišty v hod.14:03 hod. 
 
Hlasování:  6 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 68 na projekt Prezentace českého vizuálního umění – LOOP Barcelona, návrh pana radního Wolfa: 222 000 
Kč. 
Příchod pana Novotného v 14:02 hod. 
 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 69 na projekt Prezentace českého vizuálního umění – viennacontemporary, návrh pana radního Wolfa: 
199 000 Kč. 
Hlasování:  7 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 70 na projekt festivalová postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro HMP. Návrh pana 
radního Wolfa: 60 000 Kč. 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 71 na projekt Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro HMP A St kraj, 
návrh pana radního Wolfa: 60 000 Kč 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 
Žadatel č. 72 na projekt Činnost společnosti Franze Kafky 2018, návrh pana radního Wolfa: 400 000 Kč 
Paní předsedkyně vznesla dotaz na společnost Franze Kafky, zda dle úkolu ze zasedání výboru z minulého roku 

společnost Franze Kafky vešla v jednání s Městkou knihovnou HMP, aby se společně postarali o odkaz Franze Kafky, o 
knihovnu Franze Kafky. Pan Chlebeček ze Společnosti Franze Kafky odpověděl, že Společnost Franze Kafky navázala 
spolupráci s Městskou knihovnou, seznámila Městskou knihovnu s fondem společnosti, nejenom s replikou knihovny 
Franze Kafky. Proces odsvěření ještě nebyl dokončen. Pan radní Wolf sdělil, že stále Společnost Franze Kafky nepřešla 
pod hl. město Prahu a to pod Městskou knihovnu hl. města Prahy a to z důvodu, že MČ Praha 1 stále neodsvěřila 
prostor v Široké 14. 
 

Příchod pana Kubišty v 14:07 hod. 
 
Hlasování:  8 Pro – 0 Proti – 1 se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat 
 
Usnesení: 
Výbor  
I. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit Radě HMP návrh na poskytnutí individuálních účelových dotací projektům v oblasti 
kultury v roce 2018, a to v částkách uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení, v celkové částce 7.711.200 Kč 
Hlasování:   9 Pro – 0 Proti – 0 se zdrželi hlasování. Usnesení bylo přijato.  

7. individuální neinvestiční účelová dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 
Jednotlivé žádosti: 

          Žádost č.009/2018/042 na projekt Prague Food Festival, návrh pana radního Wolfa: 600 000 Kč 
          Hlasování: 9  Pro – 0 Proti – 0se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

 
         Výbor souhlasí 

s přijetím individuální účelové dotace v oblasti cestovního ruchu pro rok 2018 žadatelům uvedeným v příloze č. 1       
tohoto usnesení a doporučuje podpořit projekty vybraných žadatelů finanční částkou v celkové výši 600 000 Kč. 
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         II. doporučuje 
radnímu Janu Wolfovi předložit tento návrh na jednání Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl.m. Prahy 
Hlasování:  9 Pro – 0 Proti – 0 se zdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. 

8. Přehled aktivit Zastoupení hl. m. Prahy při EU ve 2. pololetí 2017 a výhled na 1. pololetí 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

Pan ředitel Cipro podal informaci týkající se organizační změny MHMP, a to opětovného navrácení oddělení 
Zastoupení Prahy v Bruselu pod odbor KUC s účinností od 1. 1. 2018. Pan ředitel stáhnul bod II navrhovaného usnesení 
po dohodě s panem radním Wolfem a paní předsedkyní. Ing. Čadilová představila předkládaný materiál, který se týkal 
zprávy o činnosti Pražského domu v Bruselu. Zpráva komplexně shrnuje celou agendu a to jak akce kulturní, tak i 
odborné, jako je činnost Zastoupení Prahy jako národního koordinátora české národní delegace pro Evropský výbor 
regionů, agendu evropských fondů, spolupráce s vědeckou sférou. Termínový kalendář kulturních akcí se řídí 
plenárními zasedání výborů regionu. Každý půl rok organizuje Zastoupení Prahy v Bruselu tři větší výstavy. 
V souvislosti s tím, že se nově české galerie účastní veletrhu Art Brussels, Pražský dům v Bruselu by rád naplánoval  
setkání těchto umělců v Pražském domě. 
K 100. výročí založení Československa proběhne v Bruselu řada kulturních akcí. Dále jednou z hlavních kulturních akcí 

Zastoupení bude slavnostní odhalení lavičky Václava Havla v Parku Leopold. 

9. Informace - přehled tisků zpracovaných KUC MHMP a schválených na jednáních RHMP a ZHMP v lednu 2018 

Předkladatel: ředitel KUC MHMP 

10. Různé 

Posouzení podmínek pro poskytnutí IUD společnosti Klasik Moto, a.s.: 
Pan ředitel Cipro předložil pro informaci Výboru stanovisko  AK Felix a spol., advokátní kancelář, s.r.o., k posouzení 
podmínek pro poskytnutí IUD společnosti Klasik Moto, a.s., k oslavám 115. výročí Harley Davidson v Praze. 
Ve stanovisku je konstatováno, že hl. m. Praha je oprávněno rozhodnout o poskytnutí IUD a stanovit ve smlouvě 
výhradní účel užití dotace na uhrazení nájemného za pronájem prostor Výstaviště a služeb s tím souvisejících. 
Pan ředitel Cipro shrnul a ještě vysvětlil, že v usnesení Rady HMP je klauzule, že pokud v registru de minimis je již 
finanční částka, která neumožnuje podporu, tak o tu je možné částku snížit, popř. nepřidělit žádnou dotaci. 

 
Informace k vyúčtování IUD v oblasti cestovního ruchu – akce Japan Week 2017: 
Ředitel KUC Mgr. František Cipro konstatoval, že Miki Travel Prague, spol. s r.o., včas odevzdala vyúčtování projektu 
Japan Week 2017, které z pohledu odboru KUC je v pořádku. Pan ředitel Cipro navrhl ještě z důvodu výše poskytnuté 
dotace – 5 mil. Kč - společnosti Miki Travel Prague, spol. s r.o., předložit vyúčtování ke kontrole odboru kontrolních 
činností MHMP. 
 
Pan Stropnický po proběhlé diskuzi navrhl usnesení: 
Usnesení: 
Výbor 
Žádá odbor kontrolních činností MHMP o provedení kontroly předloženého vyúčtování IUD společností Miki Travel 
Prague, spol. s r.o., na projekt Japan Week, kterou schválilo Zastupitelstvo HMP a předložení výsledné zprávy tomuto 
Výboru. 
Hlasování: 9 Pro – 0 Proti – 0se zdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

 
Rekonstrukce Staroměstské radnice: 
Na minulém zasedání výboru byla projednávána rekonstrukce Staroměstské radnice. Bylo navrženo, aby byl výbor 
v následujících měsících informován o koordinaci plánované rekonstrukce, kterou by měla zajistit paní ředitelka 
MHMP. Na tento výbor by měla přijít informace o postupu koordinace a to na březnovém zasedání výboru. 
 
Paní předsedkyně poděkoval panu Novotnému za body do Různého. 
 
Pan radní Wolf sdělil, že  PIS již 2 roky jedná s odborem majetku o plánované rekonstrukci. Pan Slepička, pověřený 
vedením PIS upřesnil, že PIS je ve spojení pouze s architektonickým studiem, s panem architektem Javůrkem.  PIS a 
architektonické studio projednávalo rekonstrukci prostor Křížové chodby, info centra PIS a dvou pater Domu U 
Minuty.  Teprve v  nedávné době PIS byla seznámena i se záměrem, který se týkal  návštěvnických okruhů 
Staroměstské radnice. Po seznámení se záměrem PIS podala připomínky k plánovanému záměru návštěvnického 
okruhu. 
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Paní předsedkyně požádala pana ředitele Cipra, aby předložil výboru na jednom z dalších zasedání komplexní 
informace o koordinaci rekonstrukce Staroměstské radnice. 

 
 Pan radní Procházka souhlasí s postupem paní předsedkyně. 

 
Pan Stropnický podal dotaz týkající se dopisu od společnosti Tanec Praha, který byl zaslán paní primátorce a zároveň i 
na vědomí tomuto výboru.  
Pan ředitel Cipro odpověděl, že od paní primátorky dostal za úkol odpovědět na tento dopis.  Avšak rozhodnutí o 
poskytnutí Rezidence primátora je ve výlučné pravomoci paní primátorky. 
 
 
 
Zasedání výboru skončilo v 14:45 hodin. 
 
Příští zasedání výboru se bude konat 7. března 2018 ve 13 hodin. 
 

 

 

 

 

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová 
předsedkyně Výboru pro kulturu, 
památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
ruch a zahraniční vztahy ZHMP 

 
Mgr. Zuzana Navrátilová 
tajemnice Výboru pro kulturu, 

            památkovou péči, výstavnictví, cestovní 
         ruch a zahraniční vztahy ZHMP  
 
 
Ověřil: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
Zapsal: Mgr. Zuzana Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Výbor začal své 18. zasedání ve 13:00 hodin.
	Paní předsedkyně přistoupila k jednání o programu výboru.

